Family Tree Maker* - Bogfunktion - hurtigt overblik
Her kan du vælge en
evt. anden primær person som proband for
alle dine udskrifter

Når du har valgt Indholdsfortegnelse fra venstre-siden, dannes denne automatisk
med sidenumre mv. afhængig af dit valg i højresiden nedenfor. Når du har valgt
den, forsvinder valgmuligheden automatisk fra venstresiden, da du ”kun” kan
have én indholdsfortegnelse. Det samme gælder indeks over personer i bogen.

Det navn & Forfatter du har givet din
slægtsbog fra starten - kan ændres i
Bøger menuen ovenfor, hvor overskrifter mv. også kan ændres.

Rapporter du
kan vælge fra
FTM, og som
vil indgå i Indholdsfortegnels
en, og personer
i disse rapporter/træer vil
indgå i Indeks
over personer

Her kan du få
vist din bog i PDF format
- som den ser
ud lige nu. Du
kan efterfølgende foretage alle de
rettelser, du
ønsker.

Tekstafsnit
bruges til valgfri tekst frit
placeret i bogen

Når du har
hvert enkelt
afsnit på
skærmen, kan
du også lave
rettelser, der
kun gælder
for denne
bog.

Her vil dine
evt. Gemte
rapporter blive
vist.
Her er mine.

Her kan du redigere et valgt afsnit i bogen

Her kan du redigere egenskaber for et afsnit, bl.a. om det altid
skal starte på ulige sider - udskrift på begge sider af papiret
*

Her kan du ændre rækkefølgen af afsnittene, ved at
flytte dem op og ned i bogen.
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Der findes en
mere detaljeret vejledning
i at lave en
slægtsbog i
mappen FTM
vejledninger
på dit Skrivebord, eller på
den side, hvor
du har hentet
denne udskrift.

